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Outsourcing?: แรงกดดันที่มากับกระแสโลกาภิวัตน 
                
บทนํา 

 Outsourcing หรือถาแปลเปนไทยจะแปลวาการจัดซื้อสินคาหรือบริการจากภายนอก 
เปนคําที่ถูกนํามาใชทับศัพทอยางแพรหลาย อะไร ๆ ก็จะ outsource กันไปหมด ดูเสมือนกับวา
ถาองคการใดหนวยงานใดไมทําการ outsource ก็จะเชยและไม in trend พูดภาษาการบริหาร
สมัยใหมกับใครเขาไมได 
 บทความนี้ผูเขียนตองการที่จะสรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดและเหตุผลของการเกิดขึ้น
ของ Outsourcing กลาวถึงขอดีขอเสียที่เกิด รวมทั้งผลกระทบของการทํา Outsourcing ที่
เกิดขึ้นในองคกรตาง ๆ โดยเฉพาะในตางประเทศ งานอะไรหรือกิจกรรมอะไรที่บริษัทตาง ๆ ทํา
การ Outsource หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือองคการควร Outsource งานแบบไหน และไมควร 
Outsource งานแบบไหน ในตอนทายของบทความจะเปนการวิเคราะหถึงการนําเอาแนวคิดนี้มา
ใชในบริบทแบบไทย ๆ และเปนขอคิดเห็นในฐานะที่เปนนักบริหารทรัพยากรมนุษยคนหนึ่งวาคน
ที่เปน HR ควรที่จะตองเตรียมตัวอยางไรถาแนวคิดนี้ถูกนํามาใชในองคการ 
 
ความหมายและเหตุผลของการนําแนวคิดของ Outsource มาใช 
 การทํา Outsourcing โดยทั่ว ๆ ไปคือการตัดงาน หรือกิจกรรม หรือหนาที่บางประการ
ออกไปใหคนอื่นทํา โดยปกติในอดีตที่ทํามาก็มักจะตัดงานที่มีความสําคัญนอยใหบริษัทอื่นรับชวง
ไปทํา องคการตาง ๆ โดยเฉพาะองคการขนาดใหญไดนําเอาแนวคิดนี้ไปใชอยางแพรหลาย เชน 
นําไปใชกับฝายทรัพยากรมนุษยหรือฝาย HR(1) การทํา Outsources ในชวงป 2001 ที่ผานมาถูก
คาดหมายวาใชเงินไปทั้งส้ินประมาณ 3.7 ลานลานเหรียญ และอาจเพิ่มขึ้นไปถึง 5.1 ลานลาน
เหรียญในปลายป 2003(2)  ถาถามถึงเหตุผลของการเจริญเติบโตอยางมากของการทํา 
Outsourcing ก็คงจะตอบไดวาเปนเพราะการทํา Outsource จะชวยในการเพิ่มมูลคาใหกับ
องคการในสภาพการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน โดยเฉพาะอยางยิ่งถาการทํา Outsource 
นี้ทําควบคูไปกับการทําการรื้อปรับระบบ (Business Process Reengineering)(3) การที่บริษัทใน
ตางประเทศนิยมทําการ Outsource มาก ๆ นี้จะมีผลทําใหตําแหนงงานตาง ๆ ในประเทศที่ทํา
ลดลงและถูกตัดไปสูประเทศที่ดอยพัฒนาหรือกําลังพัฒนามากขึ้น เนื่องจากไดเปลี่ยนในดานของ
คาจางแรงงานที่ถูกกวา 
 การเกิดขึ้นของแนวคิดนี้ถาจะพิจารณาดูแลวไมใชปรากฏการณใหมเสียทีเดียว เพราะไดมี
การทํา Outsource แบบนี้ในประเทศอังกฤษตั้งแตศตวรรษที่ 18 มาแลว(4) แตที่แพรหลายมาก
ที่สุดก็คือครึ่งหลังของป 1980 และตอป 1990 เมื่อแนวคิดของการทําธุรกิจเขาสูธุรกิจขอการ
ใหบริการ 
 Outsource เปนรูปแบบหนึ่งของความสัมพันธที่มีการทําสัญญารวมกัน (Contractual 
Relationship) เพ่ือสงมอบงานหรือบรกิารตามแตทีจ่ะตกลงกัน แตความสัมพันธรูปแบบนี้จะ
แตกตางจากความสัมพันธอ่ืน ๆ กลาวคอื มันจะประกอบไปดวยขั้นตอนสาํคญั 4 ข้ันตอนคือ 
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ข้ันตอนแรก (The Discovery Phase) เปนขั้นตอนเตรียมการที่องคการที่ตองการจะ Outsource 
ตองทําการประเมินภายในเปรียบเทียบตวัเองกับองคกรคูแขง เพ่ือใหเขาใจถึงศักยภาพทีต่ัวเองมี
อยู ซึ่งบางครั้งเมื่อองคการประเมินตัวเองแลว องคการอาจจะตองทําการรื้อปรับระบบตัวเอง 
แทนที่จะทําการ Outsource ก็มี 
 ในขั้นตอนที่สองเรียกวา (The Negotiation Phase) ข้ันตอนนี้บริษัททีต่องการจะ 
Outsource จะมองหาผูที่จะใหบริการและพยายมที่จะเจรจาเพื่อใหเกิดการตกลงมาทํางานรวมกัน 
ภายใตปรัชญา แนวคดิ ทีท่ั้งสององคกรตองพยายามที่จะปรับเขาหากันใหได ซึ่งจะเปนขั้นตอนที่
ตองใชเวลาและการบูรณาการความคดิเหน็ สวนขั้นตอนที่สามเรียกวา (The Transition Phase) 
เปนขั้นของการเตรียมการ การวางแผนการทํางานลวงหนา และข้ันตอนสดุทายเปนขั้นที่คูสัญญา 
(vendor) เร่ิมที่จะผลิตสนิคาและบริการ มีการตรวจสอบตดิตามประเมินผล โดยมีการเทียบเคียง
กับมาตรฐาน (Benchmark) ของหนวยงานที่ดีที่สุดซึง่ในข้ันตอนนี้เรียกวา The Assessment 

Phase ซึ่งถาการประเมินผลผานไปดวยดีก็จะมีการทําสัญญาตอไป(5) เพราะฉะนัน้ การที่องคกร
ใดองคกรหนึ่งจะตัดสินใจวาจะ Outsource หรือไม จึงเปนการตัดสินใจที่ตองมีพันธะผูกพนั
ตามมา จึงไมใชการกระทําตามกระแสหรือการกระทําตามแฟชั่น 
 การทํา Outsourcing จะมีผลกระทบตอองคการอยางมาก เพราะมันทาํใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงอยางใหญหลวงกับงานและพนักงานในองคการ ทําใหพนักงานเกิดความรูสึกไม
มั่นคงเหมือนกับการที่องคการทําการ downsize หรือการควบรวมกิจการตาง ๆ ผลประกอบการ
หรือการที่ผลผลิตขององคการจะตองลดลงในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้เปนเรื่องที่ไมเกินความ
คาดหมาย 
 
เหตุผลของการทํา Outsourcing 

 ตามที่กลาวมาแตตนวาการทํา Outsourcing ในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก (global 
outsourcing) มีการทํามานานแลวซึ่งเปนสวนหนึ่งของการคาขายระหวางชาติตาง ๆ ในโลกที่
ตองการแสวงหาสวนตางของผลกําไร เมื่อมองเห็นชองทางตาง ๆ เหตุผลประการหนึ่งที่ทําใหเกิด
แนวคิดการ Outsource คือ เมื่อองคการของเราไมมีความเชี่ยวชาญในการทํากิจกรรมนั้น ๆ ซึ่ง
การที่เราไมใชผูเช่ียวชาญทําใหเราตองเสียคาใชจายเพ่ิมขึ้นทําใหไมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สูเขา
ไปจับมือกับองคการที่มีความชํานาญกวา ซึ่งชวยใหประหยัดคาใชจายและทําใหมีคุณภาพที่ดีกวา 
ยิ่งในปจจุบันเมื่อโลกตาง ๆ มีการเชื่อมโยงโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็จะยิ่งทําใหการ 
Outsource กิจกรรมหรืองานหรือบริการบางอยางใหคนกลุมที่ชํานาญกวาทําไดกวางขวางทั่วโลก 
 แนวคิดสําคัญประการหนึ่งของการทํา Outsource คือ แนวคิดเกี่ยวกับ "จะสรางหรือจะ
ซื้อ" (make-or-buy) ซึ่งเปนกระบวนการตัดสินใจขององคการ(6) การที่องคการตองตัดสินใจวา
องคการจะดําเนินการกับกิจกรรมนั้น ๆ ตอไปดี หรือตัดกิจกรรมพนไปใหคนอื่นทํา ซึ่งการตัด-
สินใจก็ตองเปนการชั่งน้ําหนักระหวางผลของทางเลือกที่จะเกิดขึ้น การเลียนแบบองคการอื่นโดย
ไมไดมีการประเมินถึงความเขมแข็งหรือความสามารถของตัวเอง รวมถึงการไมมองไปที่อนาคต 
จะทําใหการตัดสินใจ Outsource มีผลเสียมากกวาผลดี ความหมายของการ Outsource ใน
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ปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตพอสมควร กลาวคือ ในอดีตเมื่อเราพูดถึงการ Outsource 
เรามักหมายถึงการตัดงานหรือกิจกรรมที่ไมสําคัญออกไปใหคนอื่นหรือผูขายอื่น (Vendors) แต
ในปจจุบันการทํา Outsource จะขยายไปสูการเปนหุนสวน (partners) ซึ่งผูที่มาเปนหุนสวน
อาจจะเสนอบริการอยางอ่ืนนอกเหนือจากกิจกรรมหรือบริการเดียวอยางแตกอน อาจะเปน
กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งขององคการทั้งหมด บางครั้งกระบวนการเหลานี้ ก็เปน
กระบวนการที่สําคัญ (core business) ของธุรกิจเสียดวย(7) 
 
 เหตุผลที่องคการตัดสินใจทําการ Outsource มีอยูดวยกัน 2 ประการ คือ 
 1.  เหตุผลทางดานการเพิ่มขนาดการผลิตที่ประหยัด (scale  economies) การที่
องคการที่มีความชํานาญดานใดดานหนึ่งมาก ๆ สามารถผลิตสินคาและบริการชนดิใดชนดิหนึง่ใน
ประมาณที่มาก และรักษาคุณภาพตามมาตรฐาน จะชวยทําใหตนทุนในการผลิตสินคาชนิดนั้น
ลดลง เพราะใชหลักการแบงงานกันทําและทําใหเกิดความชํานาญเฉพาะอยาง ซึ่งจะทําใหประหยดั
ตนทุนทางการบริหาร จากการวิจัยของบริษัทที่ปรึกษา The Boston Consulting Group ที่ศึกษา
บริษัทเปน 100 บริษัท ที่ทําการ Outsource ทําใหไดขอสรุปวาบริษัทเหลานั้นสามารถลด
คาใชจายดานคนลง และชวยประหยัดในระยะสั้นได(8) ซึ่งเหตุผลนี้เปนที่นิยมอยางแพรหลายกับ
กลุมบริษัทที่ทําธุรกิจทางดานโทรคมนาคมหรือธุรกิจที่เก่ียวกับขอมูลสารสนเทศ ซึ่งทําใหบริษัท
ลดคาใชจายในการตองพัฒนาทักษะความสามารถทางดาน IT และลดคาใชจายบุคลากรใน
หนวยงานที่ไมใชงานหลัก (non-core competence(9) 
 นักวิชาการอยาง Michael Porter, Gary  Hamel, Peter Druckers ไดพยายามที่จะ
เสนอแนะใหองคการตาง ๆ แยกระหวางงานที่สําคัญ และเอางานที่ไมสําคัญไปใหกับผูขายอื่นเพื่อ
ชวยใหองคการสามารถสงมอบสินคาและบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดใหกับลูกคา ในปจจุบันเปนที่
ทราบกันดีวาองคการมีความเปนระบบเปดมากขึ้น องคการตองตอบสนองคนกลุมตาง ๆ และผูที่
มีสวนไดสวนเสียที่สําคัญขององคการก็คือผูถือหุน ทําใหการประเมินผลประสิทธิภาพประสิทธิผล
ขององคการกลายเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากขึ้น การนําการวัดผลทางเศรษฐศาสตร (Economic 
Value-Added) หรือ EVA เขามาใชยิ่งทําใหผูบริหารขององคกรตองพยายามสรางผลกําไรและ
หาทางลดคาใชจายใหมากที่สุด และวิธีหนึ่งที่จะลดคาใชจายไดก็คือลดกิจกรรมหรืองานที่เปน 
non core activities ใหออกไปจากบัญชีขององคการใหมากที่สุด 
 การทําการรื้อปรับระบบ (Business Process Reengineering) หรือ BPR ก็เปนอีกวิธี
หนึ่งที่องคการตาง ๆ นิยมทําเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดความซ้ําซอนตาง ๆ การทํา BPR จะทําให  
องคการมีขนาดเล็กลง ผอมลง รวมทั้งการนําแนวคดิของ Supply Chain Management การ
จัดการโซอุปทาน หรือ SCM ซึ่งมีหลักการที่จะชวยสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา โดยใช
ราคาและคุณภาพของสินคา ยิ่งทําใหองคกรตองพยายามหาผูขายทีม่ีความเชี่ยวชาญมากขึ้น ผล
ทําใหองคกรเหลานี้ยิ่งมีความจําเปนมากขึ้นที่จะตองไป Outsource ตวัอยางของบริษัท Unilever 
ที่ผลิตสินคาหลากหลายตั้งแตอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ไปจนถึงของใชในครัวเรือนไดประกาศ
อยางเปนทางการวาบริษัทจะเนนเฉพาะสนิคาที่เปนสินคาหลัก (Core Products) ซึ่งเปนสนิคามี
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ตราที่มั่นคง (power brands) สามารถสงขายไปทั่วโลก เพราะจะชวยใหบริษัทลดคาใชจายและ
เปนผูนาํในสินคานั้นได(10) 
 
 2.  เหตุผลทางดานกลยุทธ  (Strategic   Sourcing)   ซึ่งแนวคิดของเหตุผลนี้ก็คือการ
ทํา Outsource ควรจะถูกกําหนดไวในแผนกลยุทธขององคการ(11) ลวงหนา การทํา Outsourcing 
ไมควรทําเพราะเกิดจากแรงบีบคั้นจากสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งการที่องคการกําหนดเปนกล
ยุทธจะชวยใหองคการสามารถตอบสนองความตองการ 3 ประการ คือ 1) ชวยใหเกิดการ
ปรับปรุงกลยุทธ (strategic improvement) เชน การลดคาใชจายและการเพิ่มประสิทธิภาพ 2) 
ชวยปรับปรุงประสิทธิภาพของการทํางาน (strategic business impact) และประการที่สามคือ
ชวยเสริมสรางความไดเปรียบทางการคา ซึ่งเหตุผลทางดานกลยุทธนี้ไดรับความสําคัญมากขึ้นใน
การทํา Outsourcing ในปจจุบันจะเห็นไดจากบริษัท General Motors ก็มีการกําหนด 
Outsourcing อยูในกลยุทธโดยการทําการจัดการโซอุปทาน (Supply Chain Management)(12) 

รวมทั้งบริษัทที่ทําทางดาน IT ทั้งหลายนําแนวคิดนี้มาใชอยางแพรหลาย เพราะชวยในการลด
คาใชจาย ชวยในการเพิ่มพูนนวัตกรรมของบริษัท คือทําใหบริษัทหันมาทุมเททางดานการวิจัยเพือ่
พัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น(13) 
 มีนักวิชาการบางทาน เชน Williamson, Chalos and Sung ใหเหตุผลเพิ่มเติมของการ
ทํา Outsource คือ เพ่ือปรับปรุงสิ่งจูงใจใหแกผูบริหาร ยิ่งถาผูบริหารสามารถที่จะลดคาใชจายได
และสนใจพัฒนากระบวนการที่เปน Core competency หรือศักยภาพหลักขององคการมากเทาไร 
ก็จะมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 
 แตไมวาจะเหตุผลอะไรก็ตาม เหตุผลหลักของการ Outsource ก็คงหนีไมพนการลด
คาใชจายขององคการ ในปจจุบันจากการศึกษาของบริษัท Price Waterhouse Coopers ไดพบวา
การ Outsource ไดขยายขอบเขตจากการตัดบางกิจกรรมไปเปนการตัดกระบวนการออกไป 
Outsource รวมทั้งมีแนวโนมที่จะ Outsource งานท่ีใชความรู (intellectual based system 
(Quinn 1999)(14) เชน บริษัท Daimler Chrysler ผูผลิตรถยนตรายใหญของโลกไดใหบริษัท 
Anderson Consulting ทําการผลิตรถที่เรียกวา "Smart car" ในประเทศฝรั่งเศส(15) 
 
 โดยสรุปเหตุผลที่บริษัทตาง ๆ ทําการ Outsource จะประกอบไปดวยเหตุผลเหลานี้ คือ 
 1.  เปนการลดและควบคุมคาใชจาย 

2.  ตองการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 
3.  ขาดทรัพยากรหรือขาดศักยภาพภายใน 
4.  กระตุนใหเกิดการปรับปรุงระบบ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการทํา BPR 
5.  ตองการกระจายความเสี่ยง 
6.  กระตุนการเรียนรูเพ่ือเขาสูธุรกิจใหม 
7.  ปรับปรุงคุณภาพ 
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ขอดีขอเสียที่เกิดขึ้นจากการทํา Outsourcing 

 จากการที่แนวโนมของการทํา Outsourcing ไดกระจายไปทั่วโลก จึงไดมีการศึกษาถึง
ประโยชนขอดีและผลกระทบทั้งในมุมมองของบริษัทที่ปรึกษา นักวิชาการ นักบริหาร นักเศรษฐ-
ศาสตร รวมทั้งกลุมบุคคลตาง ๆ พอสรุปไดวา การทํา Outsourcing กอใหเกิดผลดีดังนี้คือ 
 1.  ทําใหองคการหันเหความสนใจ  และสามารถทุมเททรัพยากรมาที่กระบวนการทํางาน 
หลัก (core business) ที่เปนหัวใจขององคการของตัวเอง ซึ่งประเด็นนี้ไดรับการสนับสนุนจาก  
นักวิชาการคนสําคัญ เชน Hamel และ Prahalad(16) ยกตัวอยางบริษัท Intel ไดใหความสําคัญกับ
การวิจัยและพัฒนาซึ่งบริษัทถือวางานนี้เปน Core Competence ของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะ
นําเอางานอื่น ๆ ไป Outsource การที่องคการหันมาสนใจในสิ่งที่ตัวเองมีความเชี่ยวชาญยิ่งทําให
ปรับปรุงผลิตภัณฑไดตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากขึ้น และทําใหมีศักยภาพในการ
เปนผูนําในตลาดไดงายและเร็วกวาคูแขงโดยไมมีส่ิงที่ไมใชงานหลักมาคอยถวงหรือเหนี่ยวรั้ง 
 
 2.  ทําใหองคการสามารถควบคุมคาใชจาย  (cost  control)  จากผลการวิจัยพบวา
บริษัทชั้นนําของโลกท่ีทําการ Outsource สามารถลดคาใชจายในการบริหารและควบคุมไดมาก 
อีกทั้ง ลดคาจางแรงงาน ลดคาใชจายที่ไมทําใหเกิดผลผลิตที่คุมคา และยังลดคาใชจายที่ตองจาย
ดานสวัสดิการ เชน คาประกันสุขภาพ(17) บริษัทที่ทําการ Outsource ยังสามารถบริหารเวลาได
อยางมีคุณภาพ เพราะบริษัทที่รับ Outsource ไปกลับตองแบกภาระความเสี่ยงตาง ๆ เหลานี้
แทน และมีผลทําใหลดความไมแนนอนตางๆ ในปจจุบันที่การติดตอส่ือสารสามารถเชื่อมโยงได
ในทุกมุมโลกยิ่งทําใหการไปหาผูขายในพื้นที่ที่หางไกลแตจายคาจางถูกย่ิงเปนที่ดึงดูดใจ ในอดีต
บริษัทใหญจะเคยทําการตัดกิจกรรมบางอยางใหบริษัทอยางในมาเลเซียทํา ซึ่งตองจายคาจาง
แรงงานอยูในอัตราประมาณ 2.50 เหรียญสหรัฐตอช่ัวโมง แตเมื่อประเทศอื่นเปดทําใหบริษัท
สามารถประหยัดเงินคาแรงไมไดอีก เพราะคาจางแรงงานอื่นเพียงแค 60 เซ็นตตอช่ัวโมง   
เทานั้น(18) 
 
 3.  ทําใหองคการสามารถบรรลุการเขาถึงเทคโนโลยี การที่องคการหันมาทําการ 
Outsource มากขึ้น ทําใหองคการตองพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใชในการติดตอส่ือสารมากขึ้น ยิ่ง
ธุรกิจที่เนนเกี่ยวกับขอมูล ซึ่งขอมูลจะถูกสงจากพื้นที่ที่ใดก็ไดในโลก ไมตองสรางตึกหรือองคการ
มารองรับทําใหเสียคาใชจายมากมาย เชนเดียวกับซอรฟแวรซึ่งบริษัทที่รับงานไปสามารถจะรับไป
ทําที่ไหนก็ได ขอเพียงแตใหสงมอบงานที่มีคุณภาพตรงตามกําหนดเวลา ซึ่งจะทําใหการทํางานใน
องคการเกิดความยืดหยุน การจางงานก็จะยืดหยุนตามไปดวย(19) 
 
 4.  ผลักดันใหเกิดความโปรงใสมากขึ้นและบรรลุความมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น การที่องคการ
ทําการ Outsource สาเหตุหนึ่งเพราะองคการตองการเพิ่มทางเลือกใหกับลูกคา เหตุผลเหลานี้ทํา
ใหองคการตองเพ่ิมความรับผิดชอบและตองบริหารใหเกิดความโปรงใสมากขึ้น 
 



 7

 5.  ชวยเพิ่มความยืดหยุนทําใหองคการสามารถตอบสนองตอความทาทายของตลาดและ 
สภาพแวดลอมไดอยางรวดเร็ว การมีผูผลิตภายนอกมารับชวงตอทําใหเปรียบเสมือนกันชนที่ 
องคการสามารถที่จะรองรับความผันผวนตาง ๆ(20) ความยืดหยุนนี้ยังมีสวนชวยอยางสําคัญใน
เร่ืองของการบริหารแรงงาน ปญหาขอพิพาทแรงงานตาง ๆ ก็ยังมีแนวโนมที่จะลดลง อีกทั้ง   
องคการสามารถที่จะนําแรงจูงใจที่จายตามผลงานมาใชกับบริษัทที่เปนคูสัญญาอีกดวย 

นอกเหนือจากขอดีทั้งหาประการที่ไดพูดถึงไปนี้ ยังมีขอดีอ่ืน ๆ อีก อาทิเชน ชวยให  
องคการสามารถปรับตัวไดไว สามารถใชศักยภาพของผูผลิตภายนอกไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้
บริษัทที่ Outsource อาจลดคาใชจายที่เปน fixed costs และผลักไปใหผูผลิตภายนอกก็เปนขอที่
จัดวาไดเปรียบอีกประการหนึ่ง 
 

 ขอเสียหรือผลกระทบทางดานลบที่เกิดจากการ Outsource ในมุมมองของนักวิชาการ 
เชน Currie และ Willcocks เขาไดกลาวถึงผลเสียที่เกิดจากการ Outsource นั้นมีมากกวา   
ผลดี(21) เชนเดียวกับ Kleim(22) พวกเขาไดกลาวถึงผลเสียเชนการเลือกผูผลิตภายนอกที่ไม
เหมาะสม ซึ่งจะมีสวนทําใหลูกคาเกิดความไมพึงพอใจทั้งในดานของผลลัพธ พฤติกรรมพนักงาน
ของคุณภาพของสินคา ผลเสียของการตัดแบงกิจกรรมหรือกระบวนการไปใหภายนอกทําอาจ
แบงเปนดานใหญ ๆ 2 ดาน คือ 
 1.  ผลกระทบทางดานจริยธรรมที่มีตัวพนักงาน (labor and ethical issues) ผลกระทบ
นี้ทําใหโอกาสการทํางานของพนักงานลดลง ทําใหเกิดความไมมั่นคงในการทํางาน และทําให
พนักงานสูญเสียรายไดและสวัสดิการ ทําใหพนักงานเสียขวัญกําลังใจ และนําไปสูการขาดความ-
เช่ือมั่นระหวางนายจางและลูกจาง(23) เหมือนอยางบทเพลงที่นักรองขวัญใจเพลง Rock อยาง 
Bruce Springsteen ที่รองไวในเพลง Youngstown ที่อธิบายความรูสึกของคนงานที่ถูกบริษัทให
ออก ในบทเพลงของเขาแสดงถึงความเสียใจของคนงานที่เขาคิดวานายจางไดลืมเขาไปแลว ทั้ง ๆ 
ที่เขามีสวนชวยใหเจาของกิจกรรมนั้นประสบความร่ํารวย แตแมแตช่ือของเขา นายจางยังจําไมได
เลย 
 นอกจากนี้การทํา Outsourcing ยังสงผลโดยตรงกับพนักงานที่มีอายุมาก ผลการลด
คาใชจายบางอยางที่องคการไดจากการ Outsource จริงแลวมันก็คือคาใชจายของพนักงานที่เสีย
ไป การที่คนตกงานยังสงผลตอเศรษฐกิจในชุมชน ซึ่งจํานวนเงินเหลานี้ก็จะหายไปดวย ผลเสีย
เหลานี้   สงผลกระทบทางการเมืองในหลายประเทศ เชน ในรัฐนิวเจอรซี่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
รัฐบาลไดออกกฎหมายไมใหนายจางใชคนงานตางชาติในงานที่รัฐบาลลงทุนทํา(24) และยิ่งไปกวา
นั้นยัง  มีแนวโนมวารัฐบาลอเมริกันอาจจะออกกฎหมายหามไมใหเอางานภาครัฐไป Outsource 
ในตางประเทศดวย(25) 
 ยังมีขอมูลเพ่ิมเติมอีกวาองคการที่ทําการ Outsource มีแนวโนมที่จะใหขอมูลที่ผิดแก
ลูกจางเหมือนที่ Machiavellian นักปราชญทางการเมืองที่กลาววา "ผลลัพธเปนตัวบงช้ีการ
กระทํา" (ends justify the means) ซึ่งการที่องคการพยายามทุกวิถีทางที่จะลดคาใชจายไดไม
ทําลายบรรทัดฐานทางดานคุณธรรมและจริยธรรมโดยมองโดยไมเคารพในศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย 
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 2.  นอกเหนือจากผลกระทบตอตัวพนักงานโดยตรงแลว การทํา Outsource ยังเปนการ- 
ทําลายกัดเซาะสัญญาหรือพันธะทางสังคม (social contract) ที่เคยมีอยูเดิมดวย เพราะการที่
พนักงานทํางานที่ใดที่หนึ่ง องคกรไมใชมีความหมายแคเปนสถานที่อยางเดียว แตมันเปนตัวตนที่
พนักงานสามารถที่จะ identify แสดงความเปนเอกลักษณของตัวเองที่เรียกวา "spirit of place" 
การที่องคการเอาคนออกไปจากสถานที่ที่เขาเคยทํางานอยูโดยที่พนักงานไมไดกระทําความผิดมัน
ทําใหคามรูสึกมั่นคง ปลอดภัย ความเปนเจาของ ความซื่อสัตย ความเปดเผย หายไปจากตัว
พนักงาน ความหมายของ spirit of place ยังรวมไปถึงความรับผิดชอบตองาน ควมรักความเห็น
อกเห็นใจที่พนักงานมีตอองคการหรือสถานที่ทํางานอีกดวย(26) จนอาจจะสรุปไดวา Outsourcing 
มีผลกระทบทางลบตอคน(27) 
 
 การที่องคการทําการ Outsource ไดปรับเปล่ียนความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง
แบบเดิม (Old Social Contract) มาสูแบบใหม (New Social Contract) ซึ่งแตกตางกันดัง
ตารางขางลางนี้ 

สัญญาเดิม สัญญาใหม 
1.  การจางงานยาว การจางงานตามสัญญาและพัฒนาคนเขาสูงาน

และสัญญาใหม 
 

2.  มีความมั่นคงในงาน มีความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนงาน 
 

3.  โครงสรางของอาชีพจะอยูเฉพาะภายใน 
     องคการ 

สายอาชีพจะขึ้นอยูกับตลาดแรงงาน 
พนักงานตองประเมินตัวเองเสมอ 
 

4.  พนักงานจะตองพ่ึงพิงองคการ พนักงานตองพ่ึงตัวเอง 
 

5.  การตอรองจะมีสหภาพคอยรองรับ ตองตอรองดวยตัวเอง 
 

6.  พนักงานมีความผูกพันตอองคการ ความผูกพันจะยืดหยุนและขึ้นอยูกับผลงาน 
 

7.  นายจางจะเปนคนประเมินความจําเปน 
     ในการพัฒนาพนักงาน และเปนธุระจัดหา 
     โครงการฝกอบรมใหกับพนักงาน 

นายจางจัดหาสภาพแวดลอมและเครื่องมือ 
และเปดโอกาสใหพนักงานไดประเมินตนเอง 
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3.  การทํา  Outsourcing  ในระดับโลกที่แพรหลายทุกวันนี้นํามาสูปญหาหลายประการ 
เชน การเปลี่ยนแบบหรือคุณสมบัติบางประการของสินคา เวลาที่บริษัทใหญนําเอางานบางอยาง
มา Outsource ในประเทศที่กําลังพัฒนาและมีคาแรงถูก แบบของสินคาหรือคุณสมบัติบางอยาง
อาจเปลี่ยนไปทั้ง ๆ ที่เปนยี่หอเดียวกัน(28) บางครั้งบริษัทที่รับงานมาก็ไมสามารถสงมอบสินคาได
ตรงตามเวลา ความผูกพันตองานสําหรับบริษัทที่รับเหมาชวงมายอมไมมากเทากับบริษัทแม และ
เมื่อคุณภาพของสินคาไมตรงตามสเปคที่กําหนดไว ทําใหบริษัทตองทําการลดราคา นอกจากนั้น
ถาการ Outsource เปนกระบวนผลิตที่สําคัญยิ่งทําใหบริษัทแมสูญเสียอํานาจในการควบคุม 
เพราะมีความจําเปนตองพ่ึงพาบริษัทที่ตัวเองมา Outsource และบางทีที่แยกวานั้นคือบริษัทที่
รับจางก็ไปจางเหมาบริษัทอื่นตอซึ่งวิธีนี้เรียกวา double outsourcing(29) ซึ่งการทําแบบนั้นยิ่งมี
ผลทําใหบริษัทแมออนแอลงไปอีก(30) แตยังมีแยกวานี้อีกคือบริษัทที่รับงานไปไปผลิตสินคามา
แขงกับบริษัทแมในราคาที่ถูกกวาและมีคุณภาพเทาเทียมกันเสียอีก 
 
 4.  ขอดีที่เปนจุดเดนที่สุดที่องคการตัดสินใจทําการ  Outsource  คือการลดตนทุน แต
ไดมีการพิจารณาตนทุนพวกนี้อยางถ่ีถวนยังวามันยังมีคาใชจายที่เกิดจากการ Outsource เชน คา
สินคาเสียหาย คาบริหาร คาควบคุม คาเดินทาง และถาเราจะเอางานกลับมาเปน (in-sourcing) 
ก็อาจสูญเสียโอกาสเพราะองคการขาดทักษะและความสามารถที่จะทําแลว 
 
 5.  ผลกระทบความเสี่ยงทางการเมืองที่มากับการ Outsource  อาจยังไมมีใครคาดถึง
หรือคิดถึง แตก็ถูกมองขาม เพราะตั้งแตการกอการรายเมื่อเดือนกันยายน 2001 ภัยของการกอ    
การรายเปนสิ่งที่ประเทศตาง ๆ ไดรับผลกระทบ โดยเฉพาะบริษัทของประเทศที่เปนมหาอํานาจ 
การนําองคการออกไป outsource งานตามประเทศตาง ๆ ทั่วโลก มีผลสวนหนึ่งที่ตองคํานึงคือมี
ความเสี่ยงเหลานี้ตามมาดวย 
 
 6.  ผลเสียทางดานวัฒนธรรมองคการเปนอีกประการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นจากการทํา  Out- 
source เพราะยอมทราบดีวาวัฒนธรรมองคการเปนสิ่งที่ยึดโยงคนในองคการใหผูกพันกันและ
นําไปสูผลผลิตขององคการ การ Outsource จัดวาเปนกลยุทธของการทําใหเกิดความแตกแยก
มากกวาที่จะเปนกลยุทธของการสรรสราง เพราะเมื่อองคการจะทําการ Outsource สมาชิกที่เคยมี 
วัฒนธรรมมีสวนชวยเหลือคนทํางานก็จะเปลี่ยนเปนวัฒนธรรมจของควางสงสัย ไมไววางใจ และ
กระวนกระวาย จนในที่สุดผลผลิตที่เคยทําไดก็ตกลง(31) 
 
 7.  ผลจากการวิจัยของ Vail (1989) และของ Willcocks et al (1995) ไดพูดถึง
ผลกระทบทางลบของการทํา Outsourcing ในองคการภาครัฐไดมีสวนบอนทําลายขอตกลงที่
เก่ียวกับคาตอบแทนและเงื่อนไขในการทํางาน เชน ตัวอยางที่องคการของรัฐ คือ British 
Aerospace และ Inland Revenue ไป outsource งานทางดาน IT ทําใหเกิดของ strike หรือ
การนัดหยุดงานของพนักงานและเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงตามมา 
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 ผลของการทํา Outsourcing ในประเทศออสเตรเลีย ช้ีใหเห็นถึงจํานวนคนที่ทํางาน part- 
time เพ่ิมจาก 10.2 เปอรเซ็นต เปน 24.4 เปอรเซ็นตในรอบ 10 ป งานตาง ๆ เชน งานบญัชี 
งานสุขภาพ งาน IT ถูกตดัออกไปจางภายนอก แมกระทั่งในมหาวิทยาลัยที่อาจารยถูกจางมาเปน
รายชั่วโมง สอนเสร็จก็กลับไปสอนที่อ่ืนตอ ซึ่งทําใหไมมใีครชวยเหลือแนะนาํนักศึกษาอยางจริงจัง 
เพราะตางก็คดิวาทําหนาทีต่ามสัญญาจางเสร็จแลว 
 
ทางออกของการ Outsourcing 

 ถึงแมวาของเสียของการทํา Outsourcing จะมีมากขนาดไหนกต็ามก็คงไมสามารถที่จะ
ทานกระแสของการ Outsource ได แตวิธกีารที่จะทําใหผลกระทบทางดานลบเหลือนอยลงนั้นก็มี
หลายทางดังเชนที ่ Quinn และ Hilmer ไดเสนอไวทางหนึ่งคือ เสนอใหม ี "potential contract 
relationship model"(32) ซึ่งหมายถึงรูปแบบความสัมพันธที่มีพลังระหวางบริษัทแมและบริษัทที่
รับตัดงานไป ซึ่งแตเดิมความสัมพันธเหลานี้จะอยูในลักษณะแคผูจางกับผูรับจาง ไมไดมีความ-
สัมพันธมากมายกวาตางคนตางทําหนาที ่ Quinn เสนอใหพัฒนาความสัมพนัธข้ึนเปนเจาของ
รวมกัน (partial ownership) การมาเปนหุนสวน (joint ventures) การเปน consortia การ
มารวมมือกันมากขึ้น และพัฒนาความสมัพันธใหเปนความสัมพันธในระยะยาวมากขึ้น(33) และให
มีความยืดหยุนกวาเดิม การพัฒนาความสัมพันธในลกัษณะนี้จะเปนการแบงปนความรับผดิชอบ
และแบงปนผลประโยชนรวมกัน รวมแบงปนขอมูล และปรับปรุงทัศนคติของทั้งสองฝายใหไปใน
ทิศทางเดียวกนั 
 ทางออกอีกประการหนึ่ง คอื ทําเปนองคการเสมือนจริง (Virtual Organization) บริษัท
ใหญ ๆ ที่ทาํการ Outsource ไดใชวิธีเฟนหาผูผลิตหลายราย นัยหนึง่เพ่ือกระจายความเสี่ยง เชน 
บริษัท British Petroleum Exploration (BPX) ไดตดังานทางดาน IT ออกไปใหบริษัทรับชวง 
3 บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญดาน IT บริษทั เชน JP. Morgan เองก็ใชวิธีนี้ ซึ่งโดยวิธีนี้ไดทําใหเกิด
ลักษณะขององคการเสมือนจริงโดยมีบริษทัแมทําหนาที่เปนตัวหลัก และเช่ือมโยงกับเครือขายที่
เปนบริษัทที ่ Outsource บริษัท Beneton ไดพัฒนาแนวคดินีโ้ดยสรางความสัมพันธกับบริษทั    
ลูกขายมากกวา 500 บริษัทใหทําการผลติสินคาสงให 
 การดําเนินงานแบบรวมลงทุน (Joint Venture) และรูปแบบการใหสิทธิพัฒนาสินคาใน
รูปของ franchise system โดยผูใหสิทธิด์ูแลเร่ืองตราเอกลักษณสินคา (brand) และจัดการดาน
การตลาด สวนผูรับสิทธิ์อีกกลุมหนึ่งดูเร่ืองการผลิตและการลงทุน ก็เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่ชวยลด
ผลกระทบทางลงของการ Outsource(34) หนวยงานดานการลงทุนของธนาคารสวิสก็ใชวิธีการนี้
โดยไดรวมลงทุนทางดาน IT กับบริษัท Perot โดยมกีารรวมลงทุนการทําวิจัย การพัฒนาระบบ
ตาง ๆ หรือธนาคาร Australian commonwealth Bank (ACB) ไดรวมพฒันากับ EDS 
(Electronic Data Systems) ซึ่งเปนการลงทุนกวา 500 ลานเหรียญเปนเวลาถึง 10 ป 
 นอกเหนือจากวิธีการเหลานี้ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่เรียกวา Spin-offs คอื ตดัสวนกิจการหรือ
งานบางอยางท่ีเปนลักษณะของตนทุน cost based activities ปรับใหเปนศูนยกําไร (profit 
center) เชน บริษัททางดาน IT ที่ใชรูปแบบนี้ทาํใหเกิดผลงานใหมหรือใหบริการรูปแบบใหมที่
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ทํากําไรใหกับบริษัท หรือบริษัท Mercedes – Daimler ก็ทาํเชนเดียวกันคือตดังาน IT ที่เดิมใน
ฐานะที่เปนบรษิัทผลิตรถและงานดาน IT ถือวาอยูเปนสวนของ cost center แตความที่บริษัทมี
ศักยภาพทางดาน IT มากก็ตดัเอางาน IT นีอ้อกมาทําศูนยกําไรและเอาไปสรางผลผลิต
ตอบสนองบรษิัทอื่น 
 อีกวิธีหนึ่งคือการไมเปนพนัธมิตร (Alliances, Consortia) โดยใชแนวคดิของการ
แบงปนดานการบริการ การมารวมมือกันกําหนดกลยทุธ (Strategic Alliance) ระหวางสอง
บริษัทหรือมากกวาจะชวยในการสรางขอไดเปรียบทางการแขงขันในตลาด บริษัท Kodak ไดใช
แนวคิดนี้กับ IBM โดยทั้งสองบริษัทสามารถที่จะพัฒนาผลิตภณัฑ ณ ปจจุบันแนวคดิที่จะ 
outsource งานสําคญั (key functions) มีมากยิ่งข้ึน เชนบริษัท Gothaer Corporation ซึ่งเปน
บริษัททําดานประกันที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของเยอรมัน เดิมเคยทํา joint venture กับบริษัท IBM 
ที่ชวยบริษัท gothaer ในเฉพาะดานการประมวลผลขอมูล ตอมาบรษิัท gothaer ไดทาํพันธสัญญา
แบบ sourced service consortia arrangement กับ IBM ตั้งข้ึนเปนอีกบริษทัที่ผลิตทางดาน 
software ดังนั้น บริษัทใหมนี้ก็จะรวม know-how ของทั้ง 2 บริษัทเขาดวยกันทําใหเกิดความ
เขมแข็ง(35) เชนเดียวกับบรษิัท NV Philipsที่เปนของประเทศเนเธอรแลนด และเปนบรษิัทยักษ
ใหญทางดานเครื่องไฟฟา เดิมไดทําสัญญาแบบ joint-venture กับบริษัท BSO-Origin โดยมี
การรวมทุนเพียง 15 เปอรเซ็นต และสวนตัวแทนเขาไปรวมในคณะกรรมการบริหารเพียงแค 2 ที่
นั่ง แตหลังนัน้บริษัท Philips ก็ตัดสนิใจที่จะรวมพัฒนาผลิตภัณฑกับ BSO-Origin กลายเปนอกี
บริษัทหนึ่งที่ใหบริการดาน software 
 จึงเห็นไดวาแนวคิดของการ Outsourcing ไดเปล่ียนไปจากความสมัพันธแบบตางคนตาง
ทําหนาทีแ่ละมีความสัมพันธเปนแบบผูวาจางกับผูรับจาง กลายเปนหุนสวนและสรางความ-
สัมพันธที่ยืนนานรวมที่จะพัฒนาและสนบัสนุนกนัมากยิ่งข้ึน โดยมรูีปแบบตาง ๆ ที่หลากหลาย
ตั้งแตการพัฒนา potential contract มาถึงการทาํเปนองคการเสมือนจริง การเปน joint 
venture, การเปน strategic alliance การเปน Consortia จนการเปลี่ยนจาก cost-center มา
เปน profit-center ซึ่งรูปแบบเหลานี้เปนรูปแบบทีม่ีความเสมอภาค เทาเทียม มีความเชื่อถือ 
ไววางใจ และที่สําคัญทีสุ่ด คือ มองวาคนเปนทรัพยากรที่มีคุณคา 
 
กิจกรรมหรืองานลักษณะแบบไหนที่ควรจะ Outsource 
 จากแนวคิดของนักวิชาการและนักปฏิบัติในจุดเดิมก็จะแนะนําใหองคการทําการ 
Outsource กิจกรรมที่ไมใชกิจกรรมหลักหรือที่เรียกวา Non-Core Competencies แตงานในแต
ละองคการก็จะมีหลากหลายและเปนเรื่องยากท่ีจะกําหนดวางานอะไรเปนงานที่ไมใชงานหลัก 
เพราะก็ข้ึนอยูกับมุมมองขององคการดวย บางองคการก็มองวางานดาน IT เปนงานสนับสนุน แต
บางองคการก็มองไมเหมือนกัน ประเด็นที่จะชวยใหผูบริหารสามารถตัดสินใจวาควรที่จะ 
outsource งานใดนั้นจะขอนําเสนอดังตอไปนี ้
 มุมมองแรกเปนของ Lewis และ Sappinton(36) ที่เสนอวาการ Outsource จะเปนการ-
แลกเปล่ียน (trade-off) ระหวางการที่สามารถลดคาใชจายในการผลติกับการเพิ่มคาใชจายในการ
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ควบคุม คือ ตามมุมมองนีถ้าองคการคดิที่จะ Outsource เพ่ือลดคาใชจายในการผลิต องคการก็
สามารถที่จะทาํได แตองคการตองคาํนึงถึงคาใชจายที่ตองเพ่ิมขึ้นในการตองไปควบคุมบริษัทที่รับ
งานไปเพื่อใหไดผลผลิตตามเวลา คุณภาพ และมาตรฐานที่กําหนด ถาคาใชจายของการควบคมุมี
นอยกวาคาใชจายที่องคการประหยัดไดจากการไปจางคนอื่นผลติ ก็นาที่จะตดัสินใจทําการ 
Outsource 
 แนวคิดกระแสหลักที่เห็นวากิจกรรมที่องคการควรที่จะ outsource คือ กิจกรรมที่ไมใช
กิจกรรมหลักขององคการ แนวคิดนี้เปนของ Prahalad, Hamel, Beltis, Lacity, Quinu and 
Hilmer, Rothery and Robertson, Kelley และ Mullin ซึ่งนักวิชาการกลุมนี้มองวา
ความสามารถหลักขององคการหรือที่เรียกวา core competencies นั้นคือที่รวมขององคความรู
ทางดานการออกแบบสนิคาและบริการ เทคโนโลยี การใหบริการ การจัดระบบขนสง 
 McFanlan และ Nolan ไดเสนอรูปแบบแมทริกส (Matrix Type model) ที่พิจารณา
จากความสัมพันธของ core competencies และกิจกรรมอื่นขององคการ ในการชวยผูบริหาร
ตัดสินใจวาควรที่จะ outsource งานดานใด ซึ่งเขาไดเสนอเปน Strategic grid 
 Alexander และ Young ไดเสนอวธิทีี่จะพิจารณาดูวาอะไรคืองานหลักขององคการไว
อยางนาสนใจคือดูที่องคประกอบ 4 ประการ คือ 
 1.  กิจกรรมที่เคยประพฤตปิฏิบัติมายาวนานในองคการ 
 2.  กิจกรรมที่ทําแลวมีผลกระทบอยางสําคัญตอผลประกอบการ 
 3.  กิจกรรมที่ทําแลวทําใหองคการไดเปรียบในการแขงขัน 
 4.  กิจกรรมที่ทําใหเกิดแรงผลักดันตอความเจริญเตบิโต และเปนนวตักรรม 

ทั้ง 4 กิจกรรมเหลานี้จัดวาเปนกิจกรรมที่เปน core competencies ขององคการและควร
ที่จะเก็บเอาไวทําเอง(37) 
 บริษัทเพชร Argyle Diamonds ซึ่งเปนบริษัทที่ผลติและสงออกเพชรรายใหญที่สุดของ
โลกได outsource ดานการผลิตเพชรไปใหบริษัทอื่น ยกเวนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด คือ การคดัแยก
เพชรทางบริษัทจะเก็บไวทาํเอง หรือบริษทั Apple Computer ก็ได Outsource ประมาณ 70 
เปอรเซ็นตของข้ันตอนการผลิตออกไป คงเหลือที่ทําเองเฉพาะ Apple DOS ซึ่งถือวาเปนขั้นตอน
ที่สําคัญทีบ่ริษทัเก็บเอาไวทาํเอง 
 ในบรษิัทที่มีปรัชญาที่จะสรางความแตกตางใหกับลูกคา โดยนาํเสนอสิ่งใหม ๆ ในกรณี
เชนนี้บริษัทตองควบคุมคุณภาพ และจําเปนที่จะตองเก็บสวนหรือกิจกรรมเหลานี้เอาไวทาํเอง 
แทนที่จะ outsource ออกไป เชน บรษิัท CNN หรือ Accor ในกลุมของประเทศฝรั่งเศสที่
ตองการจะสรางโรงแรมราคาถูกแตมคีุณภาพดภีายใตปรัชญาของ Value innovation 
philosophy โดยโรงแรมนีใ้ชช่ือวา Formula 1 โดยจะตดัรายจายพวกคาตกแตงหองออก แตจะ
มีความสะดวกสบาย และคํานึงถึงลูกคามาก ซึ่งวิธนีีท้ําใหบรษิัท Accor สามารถลดคากอสราง
และคาตกแตงไปไดถึง 35 เปอรเซ็นต และรักษาคณุภาพโดยในสวนนี้ทางบรษิัทจะดาํเนนิการ
จัดทําเอง 
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 อีกประการหนึ่งที่จะชวยผ ู บริหารในการตัดสนิใจวาควรที่จะ Outsource กิจกรรมอะไร ก็
คือการพิจารณาดคูวามสมดุลระหวางความยืดหยุนกบัการควบคุม ถาความจําเปนที่จะตอง
ควบคุมมีนอยและตองการความยืดหยุนสงู กรณีเชนนีค้วรที่จะทําการ Outsource และในทาง
กลับกันเมื่อกิจกรรมนั้นมีความยืดหยุนต่าํ แตตองมีภาวะควบคุมสูง องคการควรที่จะเก็บกิจกรรม
นั้นไวทาํเอง(38) 
 
การ Outsource กับบริษัทแบบไทย ๆ 
 การปฏิรูประบบบริหารราชการในภาครัฐ ทําใหเกิดการนําเอาระบบการแขงขันของตลาด
เขามาดวย โดยมีเหตุผลคอืตองการใหเกิดการแขงขันในการใหบริการที่ดีกวา ซึ่งแนวคิดที่วานีม้ี
มาตั้งแตเขาทศวรรษที่ 1980 ดูจากผลงานของ Savas ในป 1987 เก่ียวกับ Privatisation: The 
Key to Better Government หรือจากของ Osborne และ Galbler ที่ช่ือ Reinventing 
Government ในป 1992 ซึ่งเนนถึงการแขงขันจะชวยใหการสงมอบสินคาและบริการไปสูมือ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธภิาพมากกวา ซึ่งแนวคดิเหลานี้สงผลใหเกิดการปฏิรูประบบราชการ
ทั่วไปทั้งในยโุรป อเมริกา และทวีปออสเตรเลีย และโดยวิธีการตัดใหเอกชนทําก็สงผลใหเกิดการ 
Outsource งานภาครัฐออกไปสูภาคเอกชนเปนจํานวนมาก เชน ในประเทศอังกฤษ รัฐบาลได
ผานกฎหมายที่ช่ือวา Local Government Act ป 1998 ซึ่งทําใหรัฐบาลทองถ่ินตองตดังาน
บริการหลายอยางไปใหเอกชน และมแีนวโนมที่จะมีวงเงินมากขึ้น จากผลการสาํรวจของ OECD 
ในป 1997 พบวากิจกรรมที่ภาครัฐตองการทํา outsource มีมากมายตั้งแตการสรางสนามบนิ 
กิจกรรมดาน IT กิจกรรมดานการฝกอบรม การตรวจสอบบัญช ี ไปจนถึงกิจกรรมเล็ก ๆ เชน  
การทําความสะอาด เหตุผลที่ภาครัฐนาํเอามาสนบัสนนุเพื่อใหมีการ Outsource ก็คือ ชวยตอบ-
สนองความตองการใหกับประชาชนไดมากข้ึน อีกประการคือชวยพัฒนาคุณภาพของการใหบริการ 
เนื่องจากผ ู ที่เปน Outsourcer มีความเชี่ยวชาญในงานนั้นมากกวาทีภ่าครัฐทํา(39) เชนเดียวกับใน
ประเทศอังกฤษที่พบวาทองถ่ินสามารถประหยัดเงินไดประมาณ 7-10 เปอรเซ็นต(40) ซึ่งการ-
ประหยัดนั้นเกิดจากมคีูแขงในตลาดมากทําใหไดราคาที่ถูกกวา 
 ในภาครัฐของไทยก็ไดนําแนวคิดเหลานี้เขามาใชโดยเริ่มที่จะ Outsource งานที่เปน
กิจกรรมสนับสนุนบางอยางที่ไมใชงานหลัก เชน งานทําความสะอาด งานดานทําสวน ดูแลตนไม 
หรือพนักงานขับรถออกใหกับบริษัทเอกชนทําไป และมีแนวโนมวาจะทํามากยิ่งข้ึน โดยจะเปนการ 
outsource กิจกรรมหรืองานหลักที่สําคัญ ๆ เชน การกอสราง งานดานระบบขอมูล งานดานการ-
บริหารบุคคล ยิ่งกวานั้นในปจจุบันรัฐบาลไดมีการกระจายอํานาจการปกครองไปสูทองถ่ินมากขึ้น 
หนวยงานการปกครองทองถ่ิน เชน องคการบริหารสวนตําบล ก็ไดทํางานไป Outsource เปน
จํานวนมาก ซึ่งทําใหเกิดทั้งผลดีและผลเสียตามมา ผลเสียที่มากอยางหนึ่งคืองานที่ Outsource 
ไป แทนที่จะไดคุณภาพกลับไมได และยังมีปญหาการคอรัปชั่นตามาอีกดวย 
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 ขอที่ควรพิจารณาเมื่อจะนาํเอาเร่ืองของการ  Outsource  ไปใชในภาครัฐมีดังนี้คือ 

1.  เง่ือนไขดานการแขงขัน เปนที่ยอมรับกันแลววาถามีการแขงขันที่เสรี ยอมทําใหเกิด
ประสิทธิภาพและความประหยัด ในกรณีของงานบางอยางหรือกิจกรรมบางอยางที่สามารถหา
ผูผลิตไดงายในตลาด กิจกรรมเหลานั้นถานําออกไป Outsource ก็ยอมที่จะชวยใหเกิดการลด
คาใชจายได เชน งานที่ใชเทคโนโลยีต่าํ หรืองานที่ไมตองอาศัยความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญ
ส ูง ตัวอยางกิจกรรมเหลานี้ เชน งานทาํความสะอาด งานซอมแซม งานเก็บขยะ ดแูลยานพาหนะ 
เปนตน 
 ในประเทศอังกฤษ หลังจากไดมีการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญในสมัยของนายก-
รัฐมนตรี มิสซิส Thatcher ไดมีการนําแนวคิดของการแขงขันเขาไปใช โดยหนวยงานดานแรงงาน 
Direct Labour Organizations (DLOs) เองก็ตองเขามาแขงขันเพื่อที่จะไดงานโดยมีการเปด
โอกาสใหเอกชนเขามาแขงขัน แตขณะเดียวกันก็ไมอนุญาตใหหนวยราชการไปแขงขันในงานของ
ภาคเอกชน(41) เชน เมื่อมีการซอมถนนก็เปดโอกาสใหบริษัทเอกชนเขามาแขงขันในป 1990 ไดมี
การผานรางกฎหมายที่ช่ือวา The Environmental Protection Act ซึ่งตามกฎหมายถาหนวยงาน
ภาครัฐตองการที่จะขยายการแขงขันออกไปจําเปนตองตัดตั้งข้ึนเปนบริษัทลูกแลวถึงจะไปรับงาน
ได ซึ่งทําใหเปนไปไดวาในอนาคตหนวยงานภาครัฐจําเปนตองจัดรูปแบบการเปน joint venture 
กับภาคเอกชนในการทํางาน 
 สําหรับภาครัฐของไทย งานในลักษณะที่ไมตองอาศัยความชํานาญ ก็สามารถที่จะตัดลด
ออกไปใหภาคเอกชนจัดทาํได ซึ่งชวยลดภาระคาใชจายไปได ซึ่งสาเหตุสําคัญทีช่วยลดคาใชจาย
ไปไดคือ การลดจํานวนรายจายที่เปนรายจายเกี่ยวกับคาจาง มีการนําเอาเครื่องไมเครื่องมือมา
ชวยแทนแรงงานคน 
 แตเง่ือนไขดานการแขงขันและชวยลดคาใชจายก็ไมใชคาํตอบทั้งหมด วาควรที่จะ Out-
source เพราะงานของภาครัฐบางอยางที่มีความสําคญักับการสรางความสามารถในการแขงขันให 
กับประเทศ เชน การจดัการศึกษา งานดานกฎหมาย งานดานความมั่นคง งานเหลานี้ถึงแมวาจะมี
คูแขงเพ่ิมมากขึ้นในตลาด แตเปนงานที่มีผลกระทบตอคนหมูมาก และจําเปนที่ตองคาํนงึถึง 
ความเสมอภาค และความเปนธรรม งานเหลานี้ตองถือวาเปนงานหลกัที่รัฐบาลควรที่จะทําเอง 
 

2.  เง่ือนไขดานความสามารถในเชิงการบริหารและการควบคุมตรวจสอบ 
 ในประสบการณของภาคเอกชนจะพบวาองคการจะตัดสนิใจ outsource ก็ตอเมื่อองคการ
แนใจวาองคการสามารถที่จะควบคุมหนวยงานที่ไป outsource ได การที่จะควบคุมไดก็หมาย-
ความวาองคการตองมีระบบการบริหารที่เขมแข็ง มีพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณสูง 
มีเทคโนโลยีทีท่ันสมัยและมีประสิทธิภาพมากกวาที่จะเขาไปควบคุมและตรวจสอบได เมือ่มา
พิจารณาถึงเง่ือนไขที่จะเห็นไดชัดวาจดุออนของระบบราชการไทย คือ ขาดการควบคุมและตรวจ-
สอบ ไมวาจะเปนการควบคุมภายในของหนวยงานเอง หรือองคการตรวจสอบจากองคกรอิสระ
จากภายนอก เชน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานตรวจเงินแผนดิน จะ
เห็นไดวาหนวยงานเหลานีต้ัง้ข้ึนมามีระยะเวลานานพอสมควร แตยังทํางานไมมีประสิทธิภาพ เมื่อ
การตรวจสอบและควบคุมยังไมเขมแข็ง การที่เอางานภาครัฐไป outsource ก็จะยิ่งรั่วไหลและเกิด
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การคอรัปชั่นข้ึน เปนธุรกิจการเมืองอยางที่เห็นในเมืองไทยอยางมากมายขนาดนี ้ยิ่งมีการกระจาย
อํานาจมากเทาไร และการตรวจสอบทางขอมูลผานเครอืขายเทคโนโลยีไมถึง ก็จะยิ่งมีการนําเอา
งบประมาณแผนดนิไปใชเปนประโยชนกับพวกพองตนเองมากยิ่งข้ึน 
 ในแงของการขาดผูเช่ียวชาญในภาครัฐก็เชนเดียวกัน เมื่อการปฏิรูประบบราชการยังถอย
หนาถอยหลังอยางนี้ ทําใหระบบราชการยังไมดึงดูดใหคนเกงเขามาอยู จึงทําใหคนที่เปน
ผูเช่ียวชาญเหลานี้อยูนอกระบบราชการ คนที่เหลืออยูจะไปตรวจสอบก็ยิ่งเปนไปไมได งานที่ตอง
อาศัยความรูแบบวิชาชีพถาไมไดมีการปฏิบัติก็ยิ่งทําใหสูญเสียความเปนวิชาชีพ เหมือนนักบิน
ตองฝกฝนบอย ๆ  มีช่ัวโมงบินมาก ๆ  ถึงจะมีความสามารถ  ถาหนวยราชการเอางานไป 
outsource มาก ก็ยิ่งทําใหคนที่มีความรูเฉพาะเหลานี้ไมมีงานทํา พวกนี้ก็อาจลาออกไป ยิ่งทําให
หนวยราชการขาดคนที่มีความเชี่ยวชาญไปใหญ 
 และที่อาจจะแยไปกวานั้นก็คือบางทีบริษัทที่หนวยราชการไป Outsource อาจไมใชบริษัท
ที่เปนมืออาชีพจริง ๆ  และเพ่ือผลประโยชนหรือทําเพ่ือตอบสนองความตองการของผ ู จางหรือ
หนวยราชการ ก็ไปจางขาราชการในหนวยงานนั้นที่รูขอมูลภายในมาเขียน TOR หรือมาออกแบบ
แลวก็กลับเอาไปใหหนวยราชการนั้นยอมรับ อีกทั้งบริษัทที่ Outsource ก็ตองการผลประโยชน
ตอบแทนเยอะ ๆ  ก็จางบุคลากรที่ดอยประสิทธิภาพมาประกอบกับขาราชการเองก็ขาดความ-
เช่ียวชาญ จึงไมสามารถที่จะตรวจสอบควบคุมได การ Outsource ยิ่งมีมากเทาไรในสภาวการณ
เชนนี้ก็ยิ่งเปดโอกาสใหมีการคอรัปชั่นมากขึ้นเทานั้น ผลเสียก็คงตกอยูกับคนไทยและประเทศ-
ไทยอยางหลีกเล่ียงไมได 
 

3.  เง่ือนไขดานความรับผิดชอบ  จากอดีตที่ผานมา  การขาดคนที่จะออกมารับผดิชอบ 
ในการตัดสินใจที่ผิดพลาดในบานเรามีนอยมาก การดําเนินนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐสง
ผลกระทบใหกับประชาชน โดยขาราชการหรือนักการเมืองที่กําหนดนโยบายเหลานั้นไมเคยตอง
มารับผิดมีมากมายหลายกรณี ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นเหลานี้เปนกรณีที่รัฐหรือเกิดจากการกระทําของ
หนวยราชการเอง แตถาเราจะทําการ Outsource เขามาใชโดยไมคํานึงถึงขอจํากัดตาง ๆ ก็จะยิ่ง
เพ่ิมการขาดความรับผิดชอบ และย่ิงสงผลดีทําใหเกิดแพะรับบาปที่ถูกตอง คือ บริษัทที่ 
Outsource ไป โดยพวกหนวยราชการเหลานี้ก็จะพนจากความผิด เพราะยิ่งถือวาหนวยงานไมได
เปนคนทํา แตลืมคิดไปวาการที่หนวยงานไป Outsource บริษัทที่ขาดความรับผิดชอบ ก็ถือวาขาด
ความรอบคอบ และทําใหเกิดความเสียหายตั้งแตเร่ิมตนแลว ยิ่งเปดโอกาสใหมีการ Outsource 
มากก็ยิ่งดี เพราะไมตองมารับผิดชอบกับผลลัพธที่อาจเกิดขึ้นในทางลบ แตส่ิงที่ตองคิดคืออะไร
เปนสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับประเทศกลับไมถูกนํามาพิจารณา 
 จากการศึกษาของ Hart พบวาในการที่หนวยงานภาครัฐเอางานไปตดัแบงใหบริษัท 
เอกชน บริษทัเหลานั้นไดเพ่ิมโอกาสที่จะลดคาใชจายของตัวเอง ซึ่งสงผลไปถึงการลดระดับของ
คุณภาพ(42) จากการศึกษาของ Deakin and Walsh ในป 1996 ศึกษาหนวยงาน Department 
of Immigration and Multicultural Affairs (DIMA) ในประเทศออสเตรเลีย พบวาบริษัทที่
หนวยราชการตัดงานใหไปนัน้ กลับไมไดชวยใหเกิดการประหยัด ประมาณ 10 เปอรเซ็นตของ
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บริษัทที่รับงาน Outsource ไมไดสงมอบสินคาและบริการตามเวลา คุณภาพและมาตรฐานที่ได 
ตกลง 
 นอกจากนั้น จากผลการศึกษาการ Outsource ในกิจกรรมดาน IT ของหนวยราชการใน
ประเทศออสเตรเลียยังพบอีกวา พวกบริษัทของคนทองถ่ินซึ่งเปนบรษิัทขนาดเล็กและขนาดกลาง
ตองส ูญเสียสวนแบงทางการตลาดใหกับพวกบริษัทขามชาติขนาดใหญ เชน IBM, EDS และ 
CSC(43) 
 จึงพอมองเห็นไดวาการตัดกิจกรรมของภาครัฐไป Outsource โดยไมมีการสรางพันธะ 
(Commitment) ใหตองรับผิดชอบโดยหนวยงานราชการนั้น ๆ  นอกจากจะสรางความเสียหาย
แลว ยังเปนตัวที่ไมเอ้ือใหกับธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก ที่จะสามารถพัฒนาตัวเอง และตกเปน
เหย่ือบริษัทขามชาติใหเขามาทําใหประเทศตองพ่ึงพาคนอื่นมากขึ้น จนขาดความสามารถในการ
พ่ึงตนเอง 
 

4.  เง่ือนไขดานการสะสมองคความรูเอาไวในองคการ กระแสของการ Outsource(44) 

ไดเปล่ียนไปจากการนําเอากิจกรรมที่ไมสําคัญไปใหคนอื่นทํา มาเปนการเอางานหรือกระบวนการ
ที่สําคัญ ๆ ไป Outsource สาเหตุเพราะตองการเรียนทางลัดเพื่อใหสามารถแขงขันกับคนอื่นได 
แตคําถามที่ตองถามตัวเองกอนคือ แขงขันไดแลวมันยั่งยืนไหม เพราะถาแขงขันไดแตไมยั่งยืนได
แตเปนผูตาม ไมสามารถเปนผูนําได การแขงขันแบบนั้นก็เปนการแขงขันที่จอมปลอม เหมือนคน
ที่มีเงินจับจายใชสอยโดยใชบัตรเครดิต คือเอาเงินอนาคตมาใชในปจจุบัน ดูเหมือนประหนึ่งวามี
เงิน แตจริง ๆ ไมใช การเอางานของภาครัฐไป Outsource เพ่ือวัตถุประสงคหลักคือแขงขันและ
ลดคาใชจายอยางเดียว ไมใชคําตอบที่ถูก ภาครัฐมีความจําเปนที่จะตองสะสมองคความรู และ
จําเปนตองสรางนวัตกรรมใหม ๆ แตการจะทําเชนนี้ไดจําเปนตองมีทรัพยากรสวนเกินที่เรียกวา 
slack resources มีประสบการณที่หลากหลาย มีความรูขามสายงาน ซึ่งส่ือตาง ๆ เหลานี้ไมมีใน
บริษัทที่ไป Outsource 
 ตามตัวแบบ Strategic Grid ของ McFarlan และ Nolan ที่เสนอวาในสถานการณเชนไร
องคการควร Outsource ก็ช้ีใหเห็นวาเมื่อองคการเห็นวาการสะสมความรูและนวัตกรรมเปนสิ่ง
สําคัญสาํหรับอนาคตขององคการ องคการจะใชวธิกีารสรางความรูภายในมากกวาที่จะออกไป 
Outsource ขางนอก ซึ่งในประเด็นนี้เราควรมีการสํารวจองคความรู ภูมิปญญาของไทยที่สมควรที่
จะพัฒนาเองและตอยอดเพื่อใหเกิดความรูที่แตกฉานมากยิ่งข้ึน 
 

5.  เง่ือนไขทางดานคานิยมและวัฒนธรรมไทย ถาพูดถึงการ Outsource โดยไมคํานึง 
ถึงคานิยมแบบไทยแลวก็คงจะไมได สังคมไทยถึงจะพัฒนาไปจากสังคมเดิมและพยายามที่จะ
เลียนแบบสังคมที่พัฒนาแลวไปอยางไรก็ตาม แตทุนทางสังคมหลายอยางในสังคมไทย เชน ความ
โอบออมอารี ความเอื้อเฟอ ความซื่อสัตย ความจงรักภักดี การรูจักใหอภัย ส่ิงตาง ๆ เหลานี้เปน
คานิยมที่ยังยึดโยงสังคมไทยใหอยูไดจนถึงทุกวันนี้ การ Outsource เปนแนวคิดของตะวันตกที่
ตั้งอยูบนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการกับเงินหรือคาตอบแทน โดยมีกรอบของ
คุณภาพและมาตรฐานกําหนด เมื่อเอามาใชทําใหความผูกพันทางใจที่เคยมีในสภาพของการจาง
งานในเมืองไทยมีลดนอยลง ความเปนคนไทย ความเห็นอกเห็นใจถูกตัดออกไป ในขณะที่กระแส
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หนึ่งเราก็วิ่งตามแนวคิดของฝรั่งที่บอกวาทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่มีคุณคามากที่สุด แต
การ Outsource ก็เหมือนกับการทํา Downsizing ก็คือการตัดงาน การตัดคน การเอาคนออก 
และถาเปนการเอาออกโดยไมมีการสรางอาชีพอะไรมารองรับ การศึกษาที่ไมประสบความสําเร็จ 
คนไทยยังขาดความตระหนักที่ตองเปนนักเรียนตองเรียนรูตลอดชีวิต ยังเห็นวาปริญญาสําคัญกวา
การเรียนรูดวยตนเอง การ Outsource ก็จะยิ่งทําใหเกิดปญหามากยิ่งข้ึน ในอดีตที่ผานมามีการ
นําเอาโครงการดึงดูดใจใหคนเกษียณอายุมาใช แตพบวาไมคอยประสบความสําเร็จ คนที่ออก
กลายเปนคนมีศักยภาพ แตคนที่อยูรัฐกลับตองลงทุนพัฒนามากยิ่งข้ึน ส่ิงตาง ๆ เหลานี้เปนเรื่อง
ที่กลายเปนปญหาทําใหภาครัฐขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถมากยิ่งข้ึน ถารัฐมีแนวคิดที่จะ
ทําการ Outsource รัฐตองเตรียมการพัฒนาคนมากกวานี้ มิเชนนั้นการ Outsource ก็จะยิ่ง
เหมือนการผลักคนเหลานี้ออกไปจากระบบในขณะที่เขายังไมพรอมที่จะพึ่งตนเอง 
 
บทสรุปในฐานะของการเปนนักทรัพยากรบุคคล 
 การทําการ Outsource มีผลกระทบทางดานสังคมในทางลบมากกวาทางบวก เพราะอยาง
ที่ไดกลาวไปแลววาการ Outsource จะเปนการลดคน ซึ่งเปนการสรางผลกระทบทางจิตใจใหกับ
พนักงานและนํามาซึ่งการตอตาน ในงานที่มีการ Outsource การลาออกหรือการใหออกจะเปน
ปรากฏการณที่เห็นมาตลอด ไมเฉพาะคนที่ถูกใหออก คนทีอ่ยูหรือที่เรียกวาพวกที่อยูรอด 
(survivors) เองก็มีปญหาท่ีเรียกวา survivors syndrome ซึ่งอาการนีก็้บั่นทอนความรูสึก
กระตือรือรน ความคดิสรางสรรค รวมทั้งขวัญกําลังใจของคนอยูใหตกต่ํา เพราะก็ไมแนใจวา
เมื่อไหรงานของพวกเขาจะถูกตัดออกไป Outsource อีก 
 ในบรษิัทขามชาติหลายแหง อาการ survivor syndrome นี้ถือวาเปนปจจัยหลักทีน่ํามาสู
ความลมเหลวขององคการและในที่สุดองคการก็ตองทําการ Downsize จริง ๆ เพราะอาการความ
ไมมั่นคงในงาน (job insecurity) มีผลกระทบทางลบกับประสิทธิผลขององคการ 
 เพ่ือที่จะลดปญหาเหลานี้ลงหนวยงานที่รับผิดชอบทางดานบุคคลทั้งในภาครัฐและภาค-
เอกชนจําเปนตองเพิ่มการลงทุนในตัวพนักงาน เพ่ือเสริมสรางความมั่นคงในอนาคต เพ่ือให
พนักงานไดตระหนักวาเขาเปนผูที่กําหนดชะตาชีวิตของเขาเอง ดังนั้นเขาตองคิดวางแผนการ
ทํางาน วางแผนการศึกษา วางแผนอาชีพ โดยองคการตองไมคิดจะพัฒนาเฉพาะเรื่องทีอ่งคการได
ประโยชน ซึ่งมักจะเปนประโยชนระยะสั้น ตองคํานึงถึงการพัฒนาบุคคลเขาสูอาชีพใหม ซึ่ง
แนวคิดนี้ถือวาเปนพันธะสัญญาแบบใหม (the new psychological contract) ซึ่งตามพันธะ
สัญญาแบบใหมนี้การมีอาชีพที่ยืดหยุน (career resilence) หรือการทําใหคนมีความพรอมตอ
การถูกจางงานใหม (continuous employability) เปนสิ่งที่นักทรัพยากรมนุษยและผูบริหาร 
รวมทั้งเจาของ CEO ตาง ๆ ตองเขาใจและทําความเขาใจ คืออาชีพของคนจะเปลี่ยนไปตาม
ความรูใหมที่คนไดรับการพัฒนา ยิ่งในสภาพสิ่งแวดลอมที่ไมแนนอน การมีทักษะหลายอยางที่
สําคัญ การมีความรูที่ทันสมัยจะชวยทําใหคนสามารถหางานทําเพ่ือสรางความมั่นคงใหกับตนเอง
ไดมากยิ่งข้ึน 
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